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Urrezko aldizkaria

Jakin aldizkariak 50 urte ditu aurten. Zorionak! Zorionak Jakin taldeari eta jakinzale guztiei. Zorionak eta eskerrak bide
hau egiten lagundu duzuen guztioi: lankide, langile, laguntzaile, harpidedun.
Bide luzea 1956tik 2006ra doan bidea! Mundu oso bat ikusi du aldatzen: ciclostila eta interneta, Francoren autarkia eta
amerikarren globalizazioa, zentsura eta informazio gehiegizkoaren desinformazioa, maisu pentsalarien garaia eta adituen
garaia, euskararen debekua eta euskararen ofizialkidetasuna,
ideologien loraldia eta desideologiaren basamortua. Lagun batek dioenez, azken 50 urteotan gehiago aldatu omen da mundua aurreko 500etan baino.
Aldaketak aldaketa, Jakinek iparra galdu gabe nabigatu du,
traba, schilla eta caribdis guztien artean. Belauntziz munduari
bira egitearen pareko izan liteke Jakinek egin duen ibilaldia.
Atzera begiratu eta pozteko arrazoirik ez zaigu falta. Iraupena
bera (ez baita iraute hutsa!) bada nahiko meritu, inguruan dozenaka aldizkari ager eta desagertzen ikusi dituzunean.
Hor dago uzta, uzta ederra: 60.000.000tik gora karaktere,
196 zenbaki, 27.000tik gora orrialde, 2.300 lan baino gehiago. Eta milatik gora lankide parte hartzen. Hori guzti hori gu-
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re webgunean aurkituko duzu urtean zehar: museo interaktibo baten gisa hortxe izango duzu Jakin osoa aztergai.
Iragana azterkizun eta etorkizuna eginkizun.
Ibilaldi berri bati eman behar diogu hasiera orain: beste 50
urte hastera goaz. Abiapuntu berri hau, gainera, indarberriturik hartzen dugu: aldizkariari liftinga egin diogu, txukuna eta
modernoagoa duzu orain. Eraberritua aurkituko duzu gure
webgunea ere, edukiz hornituagoa eta bisajez ederragoa.
Badakigu bigarren aldi honetan ere nahiko itsaso beltza dugula aurrean: globalizazioa, internet, merkatua. Ez da eszenategirik aproposena hain aldizkari ahulentzat. Aldizkari kulturaletako
arduradunen artean eszeptizismoa izan ohi da nagusi. Baina
guk nahiago dugu pentsatu aukerez balia gaitezkeela, asmatzen badugu. Eta asmatzeko 50 urteko jakituria dugu, nola nabigatu. Hasteko, internetekin elkar ukatzaile barik elkar osatzaile izanez bizitzen asmatu beharko dugu. Globalizazio orohartzaileari aurre egiteko Karlos Santamaria maisuaren lezioa ikasia
dugu, unibertsal izateko modua partikular izatea dela, euskaldun; eta horretarako guk erroak indartu behar ditugula.
Asmatu beharko dugu, baita ere, gure arduradun politikoak
konbentzitzen merkatua ez dela arrakastaren neurria. Audientzien bidez, salmenten bidez, ale-kopuruen bidez neurtu eta baloratu behar badugu kultura, jai dugu. Guk, eta euskal kulturak.
Aldizkariak, berak bakarrik, ezin du Merkatuaren itsasoa
gainditu. Laguntzak beharko ditugu, bi laguntza mota: arduradun politikoen aldetik inplikazioa Jakinen alde; eta euskaltzaleen aldetik konplizitatea, jarrera aktiboa aldizkariaren alde,
harpidedun izanez-eta.
Jakin berria ere plataforma irekia izango da sektarismo guztien gainetik, anitza izango da pentsamendu bakar eta begi bakarrekoetatik aparte; indar bateratzailea; eta autonomoa, kulturaren autonomia berezko balioa delako guretzat. Euskaltzalea
izango da noski, esan nahi baita euskara dela gure aberria.
Eutsi bideari, eta aurrera!
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